Esonic CAM-U7 - skrytá kamera ve
flash disku
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele:
SHX Trading s.r.o.
Týmlova 8, Praha 4, 140 00
Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz
www.SPYobchod.cz
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1.

Popis produktu

2.

Začátek

Nabíjení




Přístroj má vestavěnou nabíjecí baterii
Před prvním použitím doporučujeme baterii plně nabít
Nabíjení zahájíte tak, že přístroj ve vypnutém stavu (přepínač módů je ve střední
poloze) připojíte přes USB k PC




Červená dioda začne nepřerušovaně svítit
Červená dioda začne blikat, jakmile bude přístroj plně nabit (cca po 2-3 hodinách)
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Pozn: V případě, že po připojení nezačne dioda svítit, připojení opakujte.




Kapacita baterie se během času pomalu snižuje. Pokud chcete tento proces maximálně
zpomalit, snažte se používat přístroj až do úplného vybití baterie. Následně ho plně
nabijte
Aktuální stav baterie si můžete na přístroji orientačně ověřit:
o Přístroj nesmí být připojen k PC
o Stav baterie zobrazí LED dioda, a to takto

Zbývající kapacita baterie
Více než 70%
30% - 70%
Méně než 30%

LED dioda – MODE
Během 5s dioda zasvítí
Dioda během 5s zabliká
LED dioda nesvítí

Vložení karty



Do zařízení vložte micro SD kartu jak je uvedeno na obrázku



Karta může být o kapacitě až 128Gb

3.

Nahrávání








Kontinuální nahrávání
Nepřetržité nahrávání zahájíte tak, že posunete přepínač do polohy vlevo, jak je
uvedeno na obrázku.
Nahrávání bude spuštěno automaticky do 5s

Nahrávání s detekcí zvuku
Nahrávání detekcí zvuku zahájíte posunutím přepínače do polohy vpravo. Pokud je
následně zaznamenám pohyb před kamerou, nahrávání se spustí během 5s
Pokud není přístrojem déle jak minutu zachycen žádný pohyb, přístroj uloží záznam a
přepne se do pohotovostního módu
V případě, že přepnete přepínač do střední polohy, záznam bude uložen.
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Upozornění:
Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu nahraných dat z přístroje. Důležité soubory si
proto ukládejte např. na vašem PC.

4. Připojení k PC – přehrání nahrávek


Pokud chcete přehrávat nahrané soubory, připojte přístroj k PC přes USB




Přístroj je třeba připojit ve vypnutém stavu (přepínač ve střední poloze)
Přístroj se zobrazí jako vyměnitelný disk a nyní již můžete se soubory provádět stejné
operace jako s běžným flash diskem
Pro přehrávání souborů postačí jakýkoliv přehrávač kompatibilní s vaším PC



5. Nastavení času

Nejprve do přístroje vložte mikro SD kartu a přístroj propojte k PC.



Otevřete vyměnitelný disk
Ve složce je nutné nejprve zaškrtnout možnost zobrazení přípon v názvu.
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Poté pravým tlačítkem myši klikněte na Nový a
následně Textový dokument



Nově vytvořený soubor bez jména otevřete a vložte do něj datum a čas ve
formátu uvedeném na obrázku
Soubor uložte přes volbu Uložit jako…a pojmenujte ho date_time.cfg






Poté přes bezpečné odebrání hardware odpojte přístroj od PC
Datum a čas budou následně automaticky uloženy a při dalším záznamu se
zobrazí aktuální nastavení
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6. Parametry

7. FAQ – často kladené dotazy:
„Na SD kartu se mi nenahrává žádný záznam“
Zkuste kartu zformátovat, případně vyzkoušejte jinou.
„Zvuk či video je nekvalitní“
Pokud stav baterie klesne pod 5%, dochází ke zhoršení kvality zvuku. Po nabití bude zařízení
nahrávat standardně.
„Nezobrazuje se mi čas“
Je nutné změnit příponu souboru – v tomto případě nestačí pouze přepsat, je nutné ji změnit
(viz bod 5)
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8. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud věnujete pozornost i našim dalším produktům v sekci Minikamera se
záznamem
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat na
našem emailu podpora@SPYobchod.cz
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